
Seg6dlet a Megalapoz6 dokumentum elk6szit6s6hez

A Teruletfejleszt6si Operativ Program kereteben megval6sitand6

TOP-7.1.1 -16-H-O224 k6dsz6m! feileszt6shez

M6dszertani bevezet6

Jelen dokumentum a Ter0letfejleszt6si Operativ Prcgram keret6ben megval6sttand6 ZEGIKON HKFS 4-
es szamfi beavalkozasi teriiletek6nt megreliilt a,,Civil egyiittmfikatd6s er6sit6se 6s a fiatatok
megtartiasat c6lz6 programok 6s kezdem6nyez6sek tamogatasa,' cimii (HKFS 6_1.4 ,,Civil
egyiittm0k6d6s er6sil6se 6s a fiatalok megtadesat c6tz6 programok 6s kezdem6nyez6sek
temogatasa") proreK kidolgozesa sor6n elk6szitend6 megalapoz6 dokumentum (tov6bbiakban: l\ID)
taftalmara vonatkoz6 alapvet6, altalenos elv6€sokat, javasott szempontokat foglalja ossze.

A megval6sithat6sAgi tanulmany celja:

- rebvens informaci6t ny[jt a projekt megalapozotsagar6l, a finanszlrozas 6s a megval6slthat6seg
elemeir6l, a prcjektmegval6sltas soEn fu lmerUj6 kockazatokr6li

- a megalapozott dont6shozatal 6rdekeben iniormaci6t hordoz a HACS szemara a projekt szakmai
6i6kel6s6hez, annak megitelesehez, hogy a projekt val6s probt6ma megotddsat c6tozza,
illeszkedik a rebvens HKFS celjaihoz, optimetis m{szaki 6s szakmai tartatommat bir, tarsadatmi
hasznai jogoss5 teszik a tamogatdst, penzugyiteg v6giggondott es a amogatAsi szabelyoknak
megfelel.

Felhiviuk a figyelmet, hogy az MD a proiekt szakmai 6rt6ket6s6nek egyik tegfontosabb eteme!

Az MD-ben teft megallapitasokat k6rjuk minden esetben logikusan indokolnj, amennyiben lehet
dokumentumokkal elemzesekkel alatemasztani.

Formai kaivetelm6nyek

A cfmoldalon k6rjiik feltuntetni a ,l\4egalapoz6 dokumentum,, cimet, alatta az MD-vel erintett projekt clm6t:
ZEGIKON HKFS 4-es szemf beavatkozesi teriitetek6nt megjetiitt az Civil egyiittmiikdd6s er6sit6se
6s a fiatalok megtartiAset c6lz6 programok 6s kezdem6nyez6sek temogaiasa. A cimoldalt az egyes
fejezetek 6s mell6kleteinek oldalsz6mait pontosan mutat6 tartalomjegfzek k6vesse. Az MD
tdrzsdokumentuma a projekt megval6sithat6s6ganak 6rt6kel6s6hez szuks6ges tenyegi infonnaci6kat
(tenyeket, tervezesi adatokat es azokat kozveflenul alat6maszt6 indokEsokat) tartalmazza. Az egyes
fejezeteket kieg6szltd, kev6sb6 l6nyeges informaci6k (fethasznAtt dokumentumok jegyz6ke, helyszin|ajzok,
f6nyk6pek 6s 5brak, egyeb moszaki dokumentumok, egy6b admjnisztEtiv dokumentumok stb.) a MD
so|szAmozott es oldalszamozoft mell6kleteibe kerUlienek.

Javaslat a megalapoz6 dokumentum tartalmera, sze*ezet6re vonatkoz6an

K64tk, hogy az MD elkeszltese soren t6rekedjen az etHthat6s6gra, es arra, hogy az MD teriedetme ne
haladia meg a 20 oldalt (az MD mell6kleteinek oldabzama ezen fetiit 6.tetmezend6)!

Az MD tartalmenak val6s adatokon kell alapulnia! A javasolt szempontok k6zul minden esetben a projekt
szempontjdb6l felevans r6szeket k6rj0k kifejteni!

Figyelem!
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K6iUk, hogy az [4D elkeszitese soren a Tematkeban foglalt szefkezetet kdvesse, 6s i]gyetjen arE, hogy
az MD minden olyan informeci6tiadalmazzon, amia Tematika egyes fejezeteiatatt kifejtend6 szempontk6nt
felsorol6sra ke ilt. Amennyiben az MD-ben nem kerdl kifejtesre a Tematikdban meghatarczott valamely
fejezet, fejezetr6sz, illetve annakelvdrt informeci6tadalma, dgy az MD megfetet6 r6sz6ben k6rj0k ismedetni
az eteres szakmailag abtamasztott indoklasdl (pl.: a Tematikaban megjel1ft szenpont az adott prcjeK
eseteben nen rclevens, ennek oka...). A Tematika nem hatarozza meg, hogy az egyes fejezetek atatt
megjelolt elve€st, szempontot milyen reszletezetis6ggel sziikseges kifejteni, milyen r6szszempontok 6s
tov6bbi szempontok figyelembevetele indokolt. Az MD a Tematikaban megjetdtt szempontokon kivlli,
tov6bbi info.m6ci6kkal kiegeszithet6.

1. A projekt bemutatesa (hattere, indokolts6ga)

1-1,

2.

3.

A m0kiid6si kiirnyezet bemutatasa

I\rutassa be a projekt szerep6t a veros kcjzdss6gi oleteben.
Mutassa be, hogy az elmult23 6vben milyen rendezv6nyeket, programokat val6sitottak meg:

Probl6mek, sziiks6gletek bemutatasa

Mutassa be a civil egyaittmfik6d6s er6sit6se eltal nytjtott szotgeltaEs szintj6n megjelen6
probl6mekat, szUks6gleteket!

L

A p.oiekt c6ljai, illeszked6se

llelyek a projekt 5tfog6 6s specifikus c6ljai, elvad eredmonyei (szemszeril, min6s6get m6r6 mutatdkat
is alkalmazzon). Kifejezetten mutassa be a fejleszt6s hogyan jerut hozzd a HKFS c6tjainak
megval6sules6hoz, a felhivasban meghaterozoft celokhoz.
Mutassa be a projekt c6lcsopoft-specifi kus kozdss6gfejleszt6si hatasaii_
Mutassa be a prcjekt kapcsol6ddsat mds projektekhez, fejlesztesekhez. Amennyiben retevans.

A projekt tartalma, megval6sithat6s6ga

2.

3.
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L Tervezett tev6kenys6gek reszletes bemutatdsa.
2. lsmertesse a megval6sitand6 tev6kenys6gek dnAll6an tdmogathat6 es dn6ll6an nem tdmogathat6,

v6laszthat6 tevekenys6gek szerinti bontdsat!

3. K6rjuk, isme.tesse az alkalmazni kivent moszaki-szakmai megold6sokat 6s azok kdltsegvonzatet,
k6lts6ghatekonysegdt.

4. A beszerezni kiv6nt eszkijztipusok ismertetese, indokldsa, hozzdrendelese k6z6ss6gi
tevekenysegekhez, megoldand6 probbmdkhoz.

5. Partne.seg bemutatdsa: ismertesse a helyi kdzdssegfejleszt6sben val6 aktiv reszvetel6t.
6. l\4utassa be a projekt megval6sites so€n alkalmazott innovativ elemeket, mddszereket.

4. Kockezatokbemuta6sa

1. Milyen kockdzati tenyez6k vesz6lyeztethetik a projekt megval6sulasat, milyen bekdvetkez6si
val6szintseggel rendelkeznek, 6s milyen hatlst gyakorolhatnak a projektre? K6rjuk, mutassa be a
kockdzati t6nyez6k m6rsekl6s6re tervezett int6zked6seket is.

5. Fenntarthat6sagszempontjai

'1. Nlutassa be, hogy a civil egy0ttmiikddesek fenntartesdt milyen fonesb6l kivenja biztositani, i etve
azokra vonatkoz6an milyen anyagi fedezettel rendelkezik.

2. Ert6kelje roviden a projekteredm6nyek fenntarthat6siigdnak szempontjait, kit6rue a p6nzUgyi, szakmai,
kdrnyezeti fenntarthat6sagra.
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